
ДО  

КМЕТА НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  
  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се 

в границите на урбанизираните територии 

(Уникален идентификатор на административната услуга – 2002) 

 

От …………………………………………………..……………………………………………….………, 

(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

 

ЕГН/ЕИК………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото 

 

лице: гр./с.................................., община…………...……, област…..……….., ул. (ж.к.) ………………..   

 

………………………….........................., тел.: ………..........., електронна поща ...................................... 
 

Юридическото лице се представлява от ………………………………………………………………….. 
 

…………………………………….................................................................................................................. 
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

 

№/дата на пълномощното …………………………………………………………………………………. 

Собственик съм на имот – земеделска земя, който е включен в границите на урбанизирана територия 

на гр. (с.) ………………….община………………….. Имотът следва да ми бъде възстановен по реда 

на чл. 11 от ППЗСПЗЗ, като за да подам заявление до общинска служба по земеделие е необходимо 

на основание чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ да ми бъдат издадени удостоверение и скица на имот 

……………………………………………………………………………………………………….….……

………………………………………………………………………………………………….…….……… 
/описание на имота - землище, местност, размери, културен вид на имота (ниви, ливади, трайни насаждения), бивши съседи, 

съществуващи стари реални граници, данни за възстановимост на границите, дворни места в изоставени и заличени населени места 
и други; описание на наличните постройки - кога са построени, от кого/ 

Собственик съм на посочения имот, съгласно …………………………………………………………… 

Прилагам следните документи:  

     Копие от документи, доказващи правото на собственост на имота (по чл. 12, ал. 2 от ЗСПЗЗ), 

заверени вярно с оригинала; 

     Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство 

(прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община); 

     Други ……………………………………………………………………………………………….. 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

     Лично от звеното за административно обслужване 

     Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ………………………………………………… 
 

…………...……......................................................................................................................................., 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта 

за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за 

служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 

 като вътрешна куриерска пратка; 

 като международна препоръчана пощенска пратка. 

  По електронен път на електронна поща ………..........................................................………… 

       Желая да бъде извършена: 

                 Обикновена услуга           Бърза услуга  

 

Дата: …………………..  

 

                           Заявител: ………….……...…… 

                                            (подпис) 

 


